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Hoofdstuk 1

Situering van onze school

1.1.Schoolgegevens
1.1.1

Naam en adres, telefoon
Onze school “De Hoeksteen’ is gelegen in de rustige omgeving van de
Vossenhoek.
Het basisonderwijs is een belangrijke bouwsteen voor kinderen die
werken aan hun toekomst.
De naam van onze school wordt gevormd door beide componenten.
Zoals een huis niet kan zonder hoekstenen zal ons onderwijs zorgen dat
uw kind een stevige basis heeft om verder te bouwen aan zijn/haar
ontwikkeling bij het verlaten van onze school.

Stedelijke Basisschool ‘De Hoeksteen’
Vossenhoek 10
3581 Beringen
011/344621
directie@sbsdehoeksteen.be
Onze website: www.sbsdehoeksteen.be
of via www.beringen.be klik verder naar onderwijs, scholen, stedelijk onderwijs
1.1.2 Schoolbestuur
Het stadsbestuur Beringen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen heeft twee gemengde basisscholen,
behorend tot het officieel gesubsidieerd onderwijs:
- SBS Koersel, Pieter Vanhoudtstraat 44, 3582 Beringen
- SBS ‘De Hoeksteen’, Vossenhoek 10, 3581 Beringen (Korspel)
Voor de samenstelling van het stadsbestuur verwijzen we naar http://www.beringen.be
1.1.3

Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap De Puzzel. Zij omvat de volgende scholen
van het Gemeentelijk Onderwijs:
- Stedelijke Basisschool De Hoeksteen, Vossenhoek 10 – 3581 Beverlo
- Stedelijke Basisschool, Pieter Vanhoudtstraat 44 – 3582 Koersel
- Gemeentelijke Basisschool Op Dreef, Dorpsstraat 39 – 3545 Halen-Zelem
- Gemeentelijke Lagere School De Zonnebloem, Geneikenstraat 15 – 3560 Lummen
De administratieve zetel van de scholengemeenschap bevindt zich in ‘De Zonnebloem’ te Lummen.
De directeur met coördinerende opdracht: mevr. Linda Lieten
1.1.4

Personeel

Een volledige lijst van het personeel vind je op de website van onze school.
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1.2. Raden
1.2.1

De schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en vergadert minimaal driemaal per jaar in
een lokaal dat de school ter beschikking stelt.
De huidige schoolraad bestaat uit:
De voorzitter: Donia Camps
De secretaris: Anja Toelen
De vertegenwoordigers van het personeel: Donia Camps, Daniëlla Engelen en Ann Kenens.
De vertegenwoordigers van de ouders: Sophie Willems, Kathleen Lenaers en Tom Maes.
De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Willy Boelanders, Ivo Claes en Fons Houtmeyers.
De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de
vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
1.2.2

De ouderwerking

De ouderraad stelt als hoofddoel bij te dragen tot de goede algemene werking van de kleuter- en lagere
school; het bevorderen van de samenwerking tussen school en gezin; het organiseren en financieren
van schoolse- en naschoolse activiteiten voor de leerlingen. De ouderraad steunt de initiatieven van de
dienst Onderwijs & gezin.
Elke klas kiest zijn afgevaardigde.
De ouderraad, uitgebreid met de vriendenkring, zorgt voor: begeleiding van schoolactiviteiten, Vlaamse
kermis, schoolfeest, studiereizen, sneeuw- en sportklassen, kinderopvang, grootoudersfeest, …
De ouderraad is lid van de ouderkoepel van het officieel gesubsidieerd onderwijs: KOOGO
Ravensteingalerij 27 bus 8
1000 Brussel
Algemeen telefoonnummer: 0473 72 54 19
Een lijst van de leden van de ouderraad vind je op de website.

1.2.5

De klassenraad

Dit is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding
van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van
en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling.
Het getuigschrift Basisonderwijs wordt eveneens door de klassenraad toegekend.

1.3. Partners
1.3.1

Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw)
OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:
- belangen behartigen;
- pedagogisch begeleiden;
- juridische dienstverlening verstrekken;
- vorming en nascholing aanbieden.
De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Dhr. Marc Hendrickx
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1.4. Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen
De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-leerplannen.
Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden:
- lichamelijke opvoeding;
- muzische vorming;
- Nederlands;
- wereldoriëntatie;
- wiskundige initiatie.
Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang de
volgende leergebieden:
- lichamelijke opvoeding;
- muzische vorming;
- Nederlands;
- wiskunde;
- wereldoriëntatie;
- Frans;
- leren leren;
- sociale vaardigheden;
- informatie- en communicatietechnologie;
- ten minste 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.
1.5. Taalscreening - taaltraject - taalbad
1.5.1. Taalscreening
De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager
onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening.
De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde.
1.5.2. Taaltraject
Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het
nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.
1.5.3. Taalbad
Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een
taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de
Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten.
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Hoofdstuk 2
2.1.

Organisatorische afspraken

Afhalen en brengen van de kinderen
2.1.1. Ouders
Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort.
Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directeur, hun kind
begeleiden tot in het klaslokaal.
Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de schoolpoort.
De kinderen kunnen nooit zonder begeleiding de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de
parkeerplaats gaan).
De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden.
Meer concrete afspraken:
Fietsers en voetgangers bereiken en verlaten de school langs de Vossenhoek.
Ouders wachten hun kinderen op langs de straatkant of naast de inrit van de
school tot aan de staanplaats voor de fietsen van de kleuters.
’s Morgens kunnen de kleinsten met de auto tot aan de ingang van de school
aan de Vossenhoek gebracht worden.
’s Middags en ’s avonds worden alle kinderen met de auto afgehaald langs de
Kroonstraat. Ouders komen hun kinderen afhalen aan de overdekte
speelplaats.
De auto parkeer je op het kerkplein.
Aan de oversteekplaats naar het kerkplein houdt een leerkracht of gemachtigde
opzichter toezicht.

2.1.2. Begeleiding voor het verlaten van de school
Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand
schriftelijk aan de directeur/ administratief medewerker mee wie het kind mag afhalen. Ouders die
hun kind de toestemming geven om een andere route naar huis te nemen dan de gewone delen dit
ook op voorhand schriftelijk mee aan de directeur/administratief medewerker.
Bij het vroegtijdig afhalen van je kind ga je langs het secretariaat om dit te melden. Dit om in orde te
zijn met de verzekering.
Brengt u uw kind(eren) voor de aanvang van het toezicht naar school of laat u uw kind(eren) na het
beëindigen van het toezicht op school, dan is dit volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid. De
school beschikt over een voor- en naschoolse opvang. (zie 2.3)
15 minuten na het beëindigen van de lessen worden de niet-afgehaalde kinderen onder het toezicht
van de naschoolse opvang gebracht. De kosten worden doorgerekend aan de ouders.
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2.2.

Lesurenregeling

voormiddag

speeltijd

namiddag

speeltijd

maandag

8.55 u – 11.45 u

10.40 u – 10.55 u

13.00 u – 15.40 u

14.40 u – 14.50 u

dinsdag

8.55 u – 11.45 u

10.40 u – 10.55 u

13.00 u – 15.40 u

14.40 u – 14.50 u

woensdag

8.55 u – 12.00 u

10.40 u – 10.55 u

vrij

donderdag

8.55 u – 11.45 u

10.40 u – 10.55 u

13.00 u – 15.40 u

14.40 u – 14.50 u

vrijdag

8.55 u – 12.00 u

10.40 u – 10.55 u

13.00 u – 15.40 u

14.40 u – 14.50 u

De schoolvakanties, data pedagogische studiedagen en facultatieve
verlofdagen vind je op de website.
Wij stellen het erg op prijs als jouw kind op tijd op school is.
2.3. Toezicht en kinderopvang
2.3.1

Toezicht

In de school
Kinderen zijn op de speelplaats toegelaten vanaf 8.30 u. en ‘s middags vanaf 12.30 u. (afwijkingen
kunnen schriftelijk worden aangevraagd).
Er is toezicht voorzien tot maximum 15 minuten na het beëindigen van de school. Kinderen die dan
nog niet opgehaald zijn, worden doorverwezen naar de naschoolse opvang.
Na de schooluren, tijdens verlofdagen en vakanties mag de speelplaats niet als speelruimte worden
gebruikt.
Van en naar de school
Kinderen komen naar school en gaan terug naar huis langs de veiligste weg. Zij volgen hierbij de
verkeersregels.
Op de speelplaats worden rijen voor de fietsers en de voetgangers gevormd. Elke rij wordt door een
leerkracht begeleid. Kinderen verlaten nooit alleen de speelplaats.

2.3.2

Kinderopvang

Deze wordt door de ouderraad georganiseerd in het prefablokaal,
Kroonstraat 21.
openingstijden:
van 7.00 u. tot 8.30 u.
van 15.45 u. tot 18.00 u.
woensdag: van 12.00 u. tot 14.00 u.
De oudervereniging bepaalt de prijs per eenheid.
Opvangmoeders:
- Sonja Hanegreefs, Eikendreef 3 - 3970 Leopoldsburg
0479/35 82 44
- Hettie Kaerts, Stalsesteenweg 5 – 3581 Beringen
0478/49 91 75
Ouders van kleuters die occasioneel wensen een beroep te doen op de naschoolse opvang,
verwittigen best op voorhand.
Kinderen die om 15.55 u. niet zijn afgehaald aan de school worden naar de naschoolse opvang
gebracht. Deze dient dan door de ouders te worden betaald.

Infobrochure SBS De Hoeksteen

september 2014

6

2.3.3

Studie

Mits voldoende interesse bij de ouders, richt de school een uur studie in voor
de leerlingen van de tweede en de derde graad. Op maandag, dinsdag en
donderdag van 16.00 u. tot 17.00 u. worden de leerlingen deskundig bij hun
studie begeleid.
Per dag wordt voor het oudste kind een tussenkomst van € 1,50 gevraagd.
Volgende kinderen betalen € 1.
2.4. Vervoer van leerlingen door ouders, grootouders, …
o
o
o
o

o

o
o
2.5.

Het voertuig:
Moet in orde zijn met boorddocumenten.
Er mogen niet meer personen vervoerd worden dan het aantal plaatsen waarvoor het
voertuig verzekerd is.
Iedereen die op een zetel zit met een veiligheidsgordel moet die ook dragen!
Kinderen van drie jaar of ouder en kleiner dan 1.35 m:
Kinderzitje conform de voorschriften is verplicht! Het kinderzitje moet voldoen aan
de norm R44/03 of R44/04. Dit betekent dat het homologatienummer moet
beginnen met de cijfers 03 of 04.
Enkele afwijkingen:
Deze kinderen mogen achteraan met de veiligheidsgordel vervoerd worden als er
al twee kinderzitjes geïnstalleerd en in gebruik zijn en er geen derde meer kan
bijgeplaatst worden.
In geval van incidenteel vervoer over korte afstand in voertuigen die NIET door
een ouder bestuurd worden, mogen deze kinderen achteraan met de
veiligheidsgordel vervoerd worden op voorwaarde dat er geen of onvoldoende
kinderzitjes beschikbaar zijn.
Elke chauffeur is verantwoordelijk voor zijn auto en de passagiers.
Maak goede afspraken over het in- en uitstappen:
Chauffeur stapt als eerste uit.
De kinderen blijven bij de begeleider tot de leerkracht het toezicht overneemt.
Bij ongeval geldt in de eerste plaats de BA-verzekering van de auto.
Het is zinvol, indien mogelijk, om de chauffeur(s) in te schrijven als vrijwilliger (verzekering).

Schoolverzekering
Verzekeringsinstelling: Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
011/28 21 11
De leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijk letsel.
- op school
- op de normale weg naar school
- op de normale weg van school naar huis
- tijdens alle activiteiten die door de school worden georganiseerd.
(Bij een ongeval op school wordt steeds dokter Put geraadpleegd indien de ouders niet telefonisch
kunnen bereikt worden. Nadien vereffenen de ouders van het betrokken kind de doktersrekening.)
De schoolverzekering betaalt het verschil tussen de kosten (dokter - apotheker) en de terugbetaling
door het ziekenfonds.
Stoffelijke schade is niet in de polis opgenomen, behalve de schade aan brillen. De verzekering
betaalt de kosten van brillenglazen integraal terug; het montuur tot maximum € 25.
De kosten van een tandprothese worden tot € 1500 vergoed, met een maximum van € 375 per
tand.
Ingeval van ongeval of schade wordt de directie zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De nodige
formulieren kunnen dan worden meegegeven.
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Zolang de leerlingen onder toezicht staan, zijn ze eveneens verzekerd tegen burgerlijke
aansprakelijkheid.
2.6.

Schooltoelage

De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin
bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school aanwezig geweest zijn:
Kleuteronderwijs
een vast bedrag

€ 90,22

Lager onderwijs
minimumtoelage

€ 101,49

volledige toelage

€ 152,24

uitzonderlijke toelage

€ 202,97

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Meer informatie :

2.7.

-

In de stad Beringen kan je enkele dagen terecht in het administratief centrum voor het invullen van
de aanvraag. De school wil als tussenpersoon samen met jou de nodige afspraken maken.

-

Website: via www.schooltoelagen.be

-

Telefoon :gratis infonummer van de Vlaamse overheid: 1700 Infolijn
Uiterlijk voorkomen
Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch.

2.8.

Afspraken zwemmen
De zwemlessen gaan door in ‘Sportoase’ te Beringen.
Elke trimester krijgen de leerlingen een regeling betreffende de
zwembeurten.
Eén zwembeurt bedraagt € 2 (vervoer inbegrepen)
De betaling gebeurt met een beurtenkaart. De resterende beurten worden het volgende schooljaar
opgebruikt.
Sportoase verplicht het dragen van een badmuts. Ze hanteren hiervoor 3 kleuren. Blauwe badmuts
voor de goede zwemmers, oranje badmuts voor de beginnende zwemmer en een groene badmuts
voor de watergewenners. Deze mag zelf aangekocht of kan bekomen worden voor de prijs van € 1
bij de sportleerkracht. De jongens dragen een zwembroek, geen zwemshort.
Leerlingen die niet deelnemen aan een zwembeurt brengen een verantwoordingsbriefje van de
ouders mee. Zij krijgen aangepaste taken om zelfstandig op te lossen van de klasleerkracht. Bij
meerdere opeenvolgende niet-deelname vragen we een doktersattest.

2.9.

Afspraken lessen lichamelijke opvoeding
De 4 en 5 jarige kleuters zijn verplicht om turnpantoffeltjes te dragen. Gelieve deze van hun naam
te voorzien.
De turnkledij van de lagere schoolkinderen is: een zwarte short + T-shirt van de school + witte
turnpantoffels.
Wie geen T-shirt van de school meer heeft, draagt tijdelijk een andere gele T-shirt.
Alle turnkledij zit in een tas en is voorzien van naam en voornaam.

Infobrochure SBS De Hoeksteen

september 2014

8

ste

de

de

De leerlingen van het 1 , 2 en 3 leerjaar nemen hun turngerief voor elke vakantie mee naar
de
de
de
huis om te wassen. De leerlingen van het 4 , 5 en 6 leerjaar nemen dit wekelijks mee naar
huis.

2.10. Verloren voorwerpen
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de
kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm, …).
Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de directeur om na te gaan
of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.
Voorwerpen voorzien van een naam geraken sneller bij de eigenaar terug.
Niet afgehaalde voorwerpen krijgen na enkele maanden een andere bestemming.
2.10.

Verkeer en veiligheid
De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van
school naar thuis.
De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een
fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.
Ouders en/of andere begeleiders die op vrijwillige basis een groep kinderen in
schoolverband vervoeren met de auto worden geacht in het bezit te zijn van een
geldig rijbewijs en een geldige autoverzekering.
Van de begeleiders van een groep kinderen met de fiets wordt
verwacht dat ze de verkeersregels en afspraken in acht nemen.
De begeleidende leerkrachten nemen de leiding.
Onze school organiseert fietsvaardigheidslessen en een fietscontrole.
Bij een schooluitstap worden fluovestjes gedragen en bij de fietsuitstappen worden
de kinderen gestimuleerd een fietshelm te dragen.
Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen
ondersteunen om de verkeersregels na te leven.

2.11. Verjaardagen

In de kleuterschool en in het eerste, het tweede en het derde leerjaar mag een
pedagogisch verantwoord kinderboek meegebracht worden. Ouders kunnen
vrijblijvend hun keuze maken uit een boekenlijst die voorhanden is in de Standaard
boekhandel te Beringen.
Ook in de overige leerjaren wordt aan elke verjaardag in de klas gepaste aandacht
besteed.
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2.12. Leefregels voor leerlingen

Aardig zijn
voor groot en klein.
Veilig en zonder gevaar,
zorgen wij voor elkaar.

We zullen goed voor de
spullen zorgen dan kunnen we ze
weer gebruiken morgen.

Deze drie hoekstenen bepalen de manier van leven en het klimaat op onze school.
Zij zijn het vertrekpunt van gesprek over het leven in de klas, op de speelplaats, in en buiten de school.
De slagzinnen (regels) worden gebruikt om in dialoog met de kinderen hun gedrag te sturen.
“Wij zullen goed voor de spullen zorgen dan kunnen we ze weer gebruiken morgen.”
→ Onze kinderen dragen mee de verantwoordelijkheid voor:
- hun eigen spullen
- de spullen van een ander
- de spullen van de klas
- de netheid van de klas
- een mooie speelplaats
-…
- een school waar het fijn is om te leven!
“Veilig en zonder gevaar, zorgen wij voor elkaar.”
→ Wij willen onze kinderen bewust leren omgaan met hun gedrag en het gedrag van anderen in de klas, op
de speelplaats, aan de poort, op straat, op uitstap, …
- ik stap in de gangen, …
- ik wacht tegen de muur en ga op een teken van de juf naar mijn ouders!
- ik gebruik een schaar alleen om te knippen, …
- ik speel met speelgoed zoals het moet, ….
- ...
Aardig zijn voor groot en klein.
→ Wij willen dat onze kinderen respectvol met leeftijdsgenoten en volwassenen leren omgaan.
- ik geef een compliment.
- ik zeg ‘goeiemorgen’!
- ik help mijn klasgenoot waar ik kan.
-…

Infobrochure SBS De Hoeksteen

september 2014

10

Hoofdstuk 3

Schoolverandering

3.1. De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de
ouders.
3.2. De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de
schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school.
3.3. Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens
overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:
1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;
2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan
betrekking heeft;
3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders
er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.
3.4. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de
nieuwe school doorgegeven worden.
3.5. Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het
lopende schooljaar mee aan de nieuwe school.

3.6. Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de
ouders over een inschrijvingsverslag beschikken.

Hoofdstuk 4

Ouderlijk gezag in
onderwijsaangelegenheden

4.1 In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding
van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen
eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind.
4.2 Concrete afspraken
De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van
de leerlingen zoals:
bij de inschrijving van de leerlingen;
bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;
bij orde- en tuchtmaatregelen;
bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);
bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging
oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …).
De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden
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worden met een specifieke regeling.

Hoofdstuk 5

Keuze van de levensbeschouwelijke
vakken

Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind:
1.
dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt;
2.
dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt.
Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één
van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen om een
vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling
minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen.
De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring wordt
binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of vanaf de
eerste schooldag van september.
De ouders kunnen bij het begin van elk schooljaar hun keuze wijzigen. Ze vragen dan een formulier bij de
directeur en bezorgen hem dit binnen de eerste acht kalenderdagen van september.

Hoofdstuk 6

CLB

6.1 Jouw CLB:
CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding):
VCLB West-Limburg
Sint-Catharinastraat 8
3580 Beringen
011/45.63.10.
beringen@vclblimburg.be
www.vclblimburg.be

Contactpersonen:
Voor de kleuterschool:
Berthie Jackmaert
Teamcoördinator/sociaal verpleegkundige
berthie.jackmaert@vclblimburg.be

Openingsuren: het CLB is elke werkdag
geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. Er is dan
permanentie voorzien.
Tijdens de herfstvakantie en de krokusvakantie
zijn de openingsuren hetzelfde. In de
Kerstvakantie is de dienst twee dagen geopend.
In de Paasvakantie is de dienst gesloten. Tijdens
de zomervakantie is de dienst gesloten vanaf 15
juli tot en met 15 augustus.
Voor de lagere school:
Anny Vaes
Psychopedagogisch consulent
Anny.vaes@vclblimburg.be

Emine Topal, maatschappelijk werker, intercultureel
bemiddelaar)
Myriam Geens, schoolarts
Andere teamleden basisonderwijs Beringen:
Ria Vanderstraeten (sociaal verpleegkundige), Iris Meerkens (psychopedagogisch consulent), Ine
Hendrickx (psychopedagogisch werker), Nathalie Corten (psychopedagogisch werker), Ann Vereecke
(maatschappelijk werker).
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We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met
de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Let wel:
dat kan enkel bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.
6.2 Waarvoor kan je bij ons terecht?
• als je kind ergens mee zit of zich niet goed in
zijn vel voelt;
• als je kind moeite heeft met leren;
• voor studie- en beroepskeuzehulp;
• als er vragen zijn over de gezondheid van je
kind, lichaam... ;
• als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap
en verliefdheid;
• met vragen over inentingen.

Een deel van wat we doen is verplicht.
Je kind moet naar het CLB...
•
•
•
•
•

op medisch onderzoek;
als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);
voor een overstap naar het buitengewoon
onderwijs;
om vroeger of net later aan de lagere school te
beginnen;
bij een niet zo voor de hand liggende instap in
het eerste leerjaar A of B van het secundair
onderwijs.

6.3 Op onderzoek: het medisch consult
ste
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts
3 / 4 jaar
• 1 kleuterklas
en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon
de
onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in
4 / 5 jaar
• 2 kleuterklas
de 1ste en 2de kleuterklas en verder om de twee jaar. Ook bij
ste
leerlingen die het eerste jaar beginnen in het deeltijds onderwijs of
6 / 7 jaar
• 1
lagere
een erkende vorming aanvatten, voert de CLB-arts een medisch
school
de
onderzoek uit.
8 / 9 jaar
• 3
lagere
Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter
school
de
altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraakje maken
10 / 11 jaar
• 5
lagere
op een later tijdstip.
school
ste
Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar
12 / 13 jaar
• 1 secundair
daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan
de
je CLB.
14 / 15 jaar
• 3 secundair
6.4 Inentingen
Het CLB biedt gratis inentingen
aan. Daarbij volgen we het
‘vaccinatieprogramma’ dat door
de overheid is aanbevolen.
Om ze te krijgen moeten de
ouders toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?
•

1
lagere
school

•

5
lagere
school

•

1

•

ste

6 / 7 jaar

de

10 / 11
jaar

Mazelen, Bof
(Rode hond)

secundair

12 / 13
jaar

Baarmoederhalskanker
meisjes) 3x

3 secundair

14 / 15
jaar

Difterie, Tetanus, Kinkhoest

ste

de

Polio (Kinderverlamming), Difterie
(Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
(Dikoor),

Rubella

(voor

6.5 CLB-dossier
Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind
en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
• In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
• We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.
Het dossier inkijken?
Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd
mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar,
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dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige
dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een
gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan
jeugdhulp.
Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige
reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten
van de medische onderzoeken.
6.6 Naar een andere school
Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee
samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je
niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de
opvolging hiervan.
Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je
inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je
dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.
6.7 En later?
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het
laatste medisch consult.
6.8 Een klacht?
Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te
behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De
procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.
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Hoofdstuk 7

Zorg op school

Ons zorgbeleid is opgebouwd vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW).
De betrokkenen bij zorg op school zijn: de leden van het schoolteam (directie, de leerkracht, de
zorgcoördinator en het zorgteam), de pedagogische begeleiding, het CLB, eventuele andere externe
partners en niet in het minst de ouders en, waar mogelijk, ook de leerling zelf.
We streven als school de volgende uitgangspunten na. Deze uitgangspunten zijn sterk met elkaar
verweven.
1. De onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht.
- Wat heeft een kind nodig om een bepaald doel te bereiken?
- Hoe kunnen we onze aanpak afstemmen op wat dit kind nu nodig heeft? (pedagogisch en
didactisch)
- Wat hebben ouders en leerkrachten nodig om het kind goed te begrijpen en ondersteunen?
- De leerkracht doet ertoe! Het zorgteam is er ter ondersteuning.
2. Systematisch en transparant
- We maken gebruik van formulieren om het MDO voor te bereiden = verslag = transparant voor alle
betrokkenen.
3. Doelgericht werken
- Wat is de vraag van de leraar, de ouder, het kind?
- Wat willen we weten? (enkel gericht onderzoek)
4. Transactioneel kader
- Wat heeft dit kind, met deze ouders, bij deze leraar, in deze school nodig?
5. Constructief samenwerken
- Leerkrachten, ouders, leerlingen en CLB participeren actief en als partners, elk vanuit hun eigen
deskundigheid.
- Communicatie is hier belangrijk.
6. Positieve kenmerken
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-

Al te vaak ligt de klemtoon op de problemen. We willen de positieve kanten van het kind, maar ook
van de ouders en leerkracht ons handelen, laten mee bepalen.

Hoe pakken we dit aan?
-

-

-

-

-

-

De klastitularis staat in voor de zorg van ieder kind.
Hij / zij zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat en een krachtige leeromgeving.
Door te differentiëren wordt elk kind begeleid in zijn of haar totale ontwikkeling.
De leerkracht houdt observaties bij. Hij / zij evalueert de leerlingen en analyseert toetsen om
gericht te kunnen differentiëren.
De klastitularis noteert drie maal per jaar in het KVS de vorderingen op alle domeinen.
In het KVS is er plaats om alle overlegmomenten bij te houden.
De zorgleerkracht is ten allen tijde aanspreekbaar voor de leerkracht, de leerling, de ouders, de
CLB-medewerkers, externe hulpverleners, …
De klastitularis zorgt voor een spontane signalering bij eventuele problemen of zorgen. Samen met
de zorgleerkracht wordt er gezocht naar een mogelijke strategie om het kind of de leerkracht te
ondersteunen. Hulp van ouders en / of CLB kan ingeroepen worden.
Er is een spontaan en regelmatig overleg, telefonisch of via mail, tussen de zorgleerkracht en het
CLB.
Drie maal per jaar wordt er een MDO (Multi Disciplinair Overleg)georganiseerd. Kinderen met nood
aan bijzondere zorg worden samen met het CLB, de klasleerkacht, de directie en zorgleerkracht
besproken.
Afspraken worden gemaakt en of geëvalueerd.
De schriftelijke voorbereiding van de leerkrachten wordt aangevuld met de bespreking en het
besluit.
Indien nodig worden externen ingeschakeld om de kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling.
De zorgleerkracht of klastitularis pleegt regelmatig overleg met de externen om de evolutie van de
kinderen te kunnen opvolgen.
Driemaal per jaar is er oudercontact.
In de eerste week van september organiseert elke klas een infoavond.
In november en februari is er een individueel oudercontact.
De ouders krijgen dan ook de kans om de bijzondere leermeesters te spreken.
De ouders en leerkrachten kunnen beroep doen op de zorgleerkracht om het overleg bij te
wonen. In uitzonderlijke gevallen kan ook een CLB-medewerker aanwezig zijn.
Op het einde van het schooljaar worden door de klastitularissen en / of zorgleerkracht de
ouders van onze zorg-kinderen extra uitgenodigd.
Op het einde van het schooljaar of eind augustus zijn er overgangsbesprekingen. Hier wisselen de
betrokken leerkrachten hun observatiegegevens en belangrijke informatie betreffende de leerlingen
uit. Dit gebeurt schriftelijk en wordt mondeling toegelicht.
Als school kunnen we ten alle beroep doen op de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG, het
VCLB van Beringen en de GON-begeleiding van onze kinderen.
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Hoofdstuk 8

Toedienen van medicijnen

8.1.

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een
ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en
afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel
zelfs de hulpdiensten contacteren.

8.2.

De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen.
De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:
8.2.1. die is voorgeschreven door een arts én:
8.2.2. die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.
De ouders bezorgen de school schriftelijk (een briefje om in te vullen is te verkrijgen op school.
- de naam van het kind;
- de datum;
- de naam van het medicament;
- de dosering;
- de wijze van bewaren;
- de wijze van toediening;
- de frequentie;
- de duur van de behandeling.
8.2.3. In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie
toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een
passende oplossing gezocht.

Hoofdstuk 9

Grensoverschrijdend gedrag /
integriteit van de leerling

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel gedrag.
Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van de leerlingen
te beschermen.

Hoofdstuk 10

Jaarkalender

Een overzicht van de activiteiten vind je op onze website.
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